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Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Doel is om er achter te 

komen in hoeverre ik op weg ben om mij professioneel te ontwikkelen. 

Vul alle vragen zorgvuldig mogelijk in. Eerlijke feedback helpt om inzicht te krijgen in de sterke 

en minder sterke punten. Daarmee stimuleer je mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Dank je voor de medewerking! 

<jouw naam> 

Jouw naam: 
 

Naam van feedback gevende: Ellen ter Avest 

Relatie tot betrokkene: KNVB – stage begeleider 

Datum:  5 juni 2019 

Stuur dit formulier naar: 
 

Uiterste inleverdatum: 
 

 

De scores hebben de volgende betekenis: 

1.  Excellent (E) 

(onderscheid zich en verrast) 

2.  Gevorderd (G) 

(voldoet boven verwachting)  

3.  Bekwaam (B) 

(voldoet aan verwachting) 

4.  Nog niet bekwaam (N) 

(voldoet nog niet aan verwachting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vragen Excellent  

(E) (onderscheid 

zich en verrast) 

Gevorderd 

(G) 
(voldoet boven 

verwachting)

  

Bekwaam  

(B) 
(voldoet aan 

verwachting) 

Nog niet 

bekwaam (N) 
(voldoet nog niet 

aan verwachting) 

1. Nieuwsgierige houding 

Context eigen maken: Student heeft 

zichzelf uitgedaagd alles te weten willen 

te komen van de context.   

X    

Perspectieven: Student gebruikt 

verschillende invalshoeken om naar de 

uitdaging te kijken. 

 X   

Creativiteit: Student is in staat om buiten 

bestaande kaders te treden en 

ontwikkelt originele 

oplossingsrichtingen. 

X    

2. Ondernemende houding 

Realiseren: Student is in staat om doelen 

te stellen, daar vorm en inhoud aan te 

geven om tot prototypes en 

gerealiseerde impact te komen.  

 X   

Initiatief: Student is in staat om initiatief 

te tonen en tot optimalisatie te komen 

van het proces en het resultaat. 

 X   

Doorzettingsvermogen: Student is erop 

gericht ondanks tegenslagen en kritiek 

eenmaal begonnen zaken te volbrengen. 

X    

3. Overtuigende houding 

Overtuigingskracht: Student is in staat 

anderen mee te krijgen met een bepaald 

standpunt, voorstel of idee  

X    

Uitdrukkingsvaardigheid: Student is in 

staat om in heldere taal met anderen te 

communiceren en stemt zijn voorkomen 

af op zijn stakeholders. 

 X   

4. Professionele houding 

Professioneel optreden: Student maakt 

een positieve indruk door krachtig 

optreden, servicegerichte instelling, 

kritisch ten opzichte van zijn/haar eigen 

handelen en steekt energie in het 

opbouwen en onderhouden van relaties. 

X    

Lerend vermogen: Student toont lerend 

vermogen door de feedback van 

groepsgenoten, opdrachtgever en 

begeleider om te zetten in acties.  

 X   

Kwaliteitsgerichtheid: Student heeft 

steeds de doelstellingen van de 

opdrachtgever als uitgangspunt gesteld.   

 X   

      Toelichting 

 

Bovenstaande ‘kruisjes’ hebben betrekking op de hele groep bestaande uit Sven, Bart, Fabian en Youri. 

De jongens, behalve Youri, moesten even hun weg vinden binnen de organisatie, maar pasten zich snel goed aan. 

Verscheidene collega’s hebben ze gesproken en zo snel het onderzoek op kunnen zetten. Nadat het probleem 

helder was, werden een aantal ideeën geopperd om clubs te helpen meer scheidsrechters te vinden. Samen hebben 

we ervoor gekozen om het huidige idee uit te werken. Dit was mijn inziens voor de KNVB vernieuwend en concreet 

en voor de studenten uitdagend genoeg. Op eigen initiatief hebben de studenten verschillende partijen benaderd 

en zo een goede basis neergezet voor de implementatie van het plan.  

Ongeveer wekelijks zagen we elkaar in Zeist en gaven de studenten me een update. Ik stelde op deze momenten 

vragen en kon bijsturen waar nodig (bijvoorbeeld tip geven om met Werner van de Academie te gaan praten). Er 

werd tussendoor zeer zelfstandig gewerkt waardoor er grote stappen gezet werden en er ook steeds wat nieuws te 

bespreken viel.  



De KNVB is natuurlijk geen commerciële instelling, dus dit onderdeel van de opleiding is lastig in te passen bij de 

KNVB. De bijdrage van de studenten is vernieuwend en hadden we zonder hun hulp zelf niet kunnen ontwikkelen in 

dit tempo. Het zou mooi zijn als we het plan kunnen implementeren en zo meer goede scheidsrechters krijgen!  

Bedankt!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


